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 1דף מידע מס' 

 "פתש חשון – תשרי                                                         1022נובמבר     

בשמיים נודדים עופות, שמחפשים מקום לנוח. קרני שמש עייפות מברכות את "

בוא הרוח. עלי שלכת במרחב יוצאים לרקוד יחדיו, נחליאלי מזמר, כשהוא פוגש 

 "., ומביא הוא בשמחה את בשורת הסתיווחצב והיורה המבורך מפזר את טיפותי

  )ארלט ספדיה(

 !שלום לכם הורים יקרים

עד חנוכה מצפה לנו תקופה של עשייה מבורכת  .בפתחם של הימים ש"אחרי החגים"..אנחנו 

  ומגוונת. 

 אז מה היה לנו?

עשירה בעשייה ויצירה חיכתה לילדי החינוך המיוחד. במהלכה גם  קייטנת סוכות 

ארח אותם הרב חגי רטנר, הרב של ביה"ס בכבוד ובשמחה  –התארחו בסוכת "קדימה" 

 . "אושפיזין"... נגינה, תקיעה בשופר וארבעת המיניםכפי שמארחים 

זו הפעם השנייה. תלמידי כיתות ו'  –קישט עם דוכניו את חצר ביה"ס  –"קיוסקדימה"  

 . בולטים במדבקות זוהרות ומשרתים את תלמידי ביה"ס בחיוך ואדיבות

אליפות ישראל בקטגוריית  –ממשיך לעשות חייל חוג הפטנק  

 ילדים הביאה לנו אלופים: 

 נדב צ'שנבסקי.  – 2דרג ב' מקום      עידו פלג. – 3דרג א' מקום 

יימו את פרויקט השחייה רטובים ס – שחייני שכבה ה' "קדימה" 

 ומרוצים. 

"הרביצה" תורה להורי בית הספר שהציגו נוכחות  – "מכון רביב" ונציגתו מיכל עם שלם 

 מכובדת. הנושא: "הפרעת קשב וריכוז בהשפעה על מיומנויות חברתיות". 
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נקבע על ידי ארגון  21/52 – "יום ההליכה הבינלאומי" 

האומות המאוחדות ליום ההליכה המעודד פעילות גופנית ברחבי 

ו' "חרוב". המון  –"שקד" ו  עולם. ייצגו את "קדימה" כיתות ו'ה

 מצב רוח, מזג אוויר נעים ובעיקר הליכה. 

תלמידי כיתות ב' יצאו בשני סבבים ועשו "עלייה לרגל" לעיר  – "קבלת התורה"  

המקובלת צפת. הם בקרו ב"בית המאירי", טיילו בסמטאות צפת ובבית הכנסת 

 התורה. ליוו אותם בני המשפחה והצוות.". קבלו בחגיגיות והתרגשות את ספר שט"אברי

  !שפינקו את הילדים בתשורות ייחודיותבכיתות תודה ענקית לועדי ההורים 

ספרית    –התלמידים, הבית  מתקיימות היום הבחירות למועצתבעת כתיבת דפים אלו  

לפי המדבקות  ספרית, –ו'. ולמועצה הירוקה הבית  –הכוללים שני נציגים מכל כיתות ד' 

וגמה הצבעוניות והתעמולה המכובדת נראה שנציגי המפלגות של "הגדולים" ייקחו ד

 מהבחירות ב"קדימה". 

"אור השבוע התקיימה פעילות מאתגרת של עמותת בתחילת  

ששמה לה למטרה מקודשת להדריך וללמד את ילדי ישראל  ירוק"

על הסכנות שבדרך, איך להישמר בדרכים "כשמשתמשים בדרך" 

 ו"נשמרתם לנפשותיכם". 

הפרויקט המיוחד הזה ממשיך להכין את תלמידי כיתות ו' לעמידה  – "הנואם הצעיר" 

 מול קהל תוך נאום ממוקד ומעניין... המשך יבוא... 

ינו תלמידי שכבה ה' עלו לירושלים לטיול של יום בעיר בירת –"סובו ציון והקיפוה"  

 הנצחית. הטיול כלל: ביקור בהר הרצל, הרובע היהודי והכותל המערבי. 

במסדרונות ובכיתות פוגשים התלמידים בצעירים וצעירות  –"סטודנטים עליך קדימה"  

נציגי המכללות לחינוך: "שאנן", "גורדון" ו"אורנים". בהמשך יצטרפו גם הסטודנטים 

 מאוניברסיטת חיפה בהצלחה לפרחי ההוראה. 
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תלמידי לבין  5חשוב ומשמעותי מאין כמוהו התקיים בין כיתה ד'מפגש "בין עדתי"  

סור". המפגש התקיים ככיתה ד' מהיישוב הבדואי "ביר אל מ

 בשמורת אפק. 

השוטרת הוותיקה סימון הגיעה לביה"ס כדי  – שמרות הבטיחותמ 

 לקראת העמידה במעברי החצייה.  3להכשיר את תלמידי כיתה ו'

הודיה נכנסה לכל כיתות ביה"ס והסבירה  –"ושמרת על שינייך!"  

על חשיבות בריאות הפה והשיניים בדרך מאוד יצירתית. התלמידים 

ראו בתמונות מצבי שיניים ופה מטופלים בעקביות ושיניים שאינן מטופלות. כולם בחרו 

 באפשרות הנכונה והבריאה וקבלו במתנה מברשת ומשחה.

פרויקט  – "ושמרת על בעלי החיים החיים בקרבך" 

בעלי חיים לכיתות ו' הסתיים. במהלך המפגשים 

הדני הכלב הדריכה וספרה הילה המדריכה בעזרת 

המקסים שלה כמה מחויבות יש לנו כחברה הענק ו

 לשמור על בעלי החיים. 

למוזיאון הממוקם במרכז בוע האחרון במהלך הש צאוכיתות ד' י – מוזיאון "דור לדור" 

ר את סיפור היישוב בתחילת הדרך. התלמידים חזרו מלאי ומספקריית ביאליק 

 התפעלות ועשירים בידע. 

מפגש ראשון של כל נציגי ועדי ההורים מהכיתות התקיים ביום  – "הנהגה בית ספרית" 

חמישי האחרון. המפגש הוצגו מטרות ההנהגה והנבחרה פה אחד להמשך כהונה הגב' 

 בהצלחה!  –מירי גנון 

 בחודש הקרוב?מה צפוי לנו 

 3.55 – 'פעילות "נתיב האור" לכיתות ו. 

 3.55 –  בע"ח לכיתות ה'.צער  

 1.55 –  .'מבדק מחוננים לכיתות ג  

 6.55 – 'סור". כ"ביר אל מפעילות עם תלמידי  2ד  

 6.55 –  .חוג פטנק 

 7.55 –  בריאות הפה בכיתות. 

 7.55 –  ."כיתות א' בטיול "שוויצריה הקטנה  
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 8.55 – " ."קיוסקדימה 

 8.55 –  קורס ספרדית להורים וילדים.תחילת 

 52.55 –  .טקס זיכרון ליצחק רבין 

 52.55 –  "ב' –כיתות א' פעילות ל"ואהב לרעך כמוך. 

 52.55 – 'מוזיאון "דור לדור".  2+ ה' 5ה 

 52.55 –  .טיול שכבת ג' לגליל המערבי 

 53.55 –  'הדודה מהנביאים".  –הצגה לכיתות ב"  

 51.55 –  בריאות הפה בכיתות. –שיננית 

 51.55 –  "ארגנטינה.  –"שיחת וועידה" לכיתות ה' עם קהילת "בית אל  

 51.55 –  .אבירי השולחן העגול" לתלמידים מתקדמים" 

 58.55 –  'יוסף וכותונת הפסים".  -הצגה לשכבה ו" 

 51.55 –  .)שכבה ד' טיול שנתי )פקיעין והר מירון 

 22.55 –  'ה' הצגה "יוסף וכותונת הפסים".  –כיתות ד 

 22.55 – ."קיוסקדימה" 

 26.55 – 'לקראת המפגש ה"בין עדתי".  2וד' 5הכנה לכיתות ד 

 27.55 –   ."חג ה"סיגד 

 21.55 –  5כיתה ה' –טקס כ"ט בנובמבר . 

             

 .להתראות בחודש הבא    

 הורים וקהילה צוותבברכה, 

 ויוסף חלואני מנהל ביה"ס. 

 


